
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 10 questões ESPECÍFICAS 
- 05 questões de Português 
- 05 questões de Matemática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 



 

 

 

PARTE I – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
 
01 - No sistema de lubrificação, o filtro de óleo tem a função de: 

A) Reter as impurezas do óleo do motor. 
B) Fazer a lubrificação. 
C) Manter o nível do óleo. 
D) Bombear o óleo. 
E) Nenhuma das alternativas. 

 
02 - Quais são os quatro tempos de um motor a combustão 
interna? 

A) Admissão, compressão, explosão e escapamento. 
B) Compressão, velocidade, injeção e partida. 
C) Partida, explosão, arranque e velocidade. 
D) Pressão, força, explosão e partida. 
E) Injeção, escapamento e força. 

 
03 - Os veículos automotores mais poluentes são movidos a: 

A) Gás natural 
B) Etanol 
C) Diesel 
D) Gasolina 
E) Eletricidade. 

 
04 - Por falta de manutenção preventiva, os veículos 
automotores liberam gases prejudicial ao meio ambiente, entre 
os quais se inclui o: 

A) Nenhum gás liberados pelos veículos automotores é 
prejudicial ao meio ambiente. 

B) Óleos e combustíveis. 
C) Monóxido de carbono. 
D) Diversos gases que se misturam no ar. 
E) Nenhuma das alternativas. 

 
05 - Em qual categoria o condutor deve estar habilitado para 
dirigir motocicleta? 

A) Categoria (B) 
B) Categoria (A) 
C) Categoria (E) 
D) Categoria (C) 
E) Categoria (D) 

 
06 - O candidato que pretende obter a carteira nacional de 
habilitação (CNH), deverá: 

A) Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir 
carteira de identidade, CPF e ter 18 anos completos. 

B) Ter 18 anos. 
C) Ter conhecimentos gerais. 
D) Saber dirigir. 
E) Ter carteira de trabalho. 

 
07 - Todo condutor de veículo, tem o dever de: 

A) Dar carona. 
B) Andar acima da velocidade permitida. 
C) Parar em qualquer local da via. 
D) Dar passagem, pela esquerda, quando solicitado. 
E) Estacionar em canteiros. 

 

08 - O uso do cinto de segurança é: 
A) Somente para o motorista. 
B) Somente nas vias federias. 
C) Obrigatório para o condutor e passageiros, em todas 

as vias públicas do território nacional. 
D) Somente em viagens longas. 
E) Quando for passar numa blitz. 

 
09 - O condutor ao ser ultrapassado, deverá: 

A) Buzinar para avisar que está permitindo a 
ultrapassagem. 

B) Aumentar a velocidade. 
C) Parar o veículo no acostamento. 
D) Facilitar a ultrapassagem. 
E) Ignorar a manobra. 

 
10 - De acordo com a legislação de trânsito, transitar em 
marcha-a ré é: 

A) Permitido apenas nas vias sinalizadas. 
B) Permitido somente para fazer pequenas manobras. 
C) Somente nas vias de mão única. 
D) Proibido. 
E) Permitido para fugir de situações de 

congestionamentos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 11 e 12 se referem a tira seguinte: 

 

 
 

 

11 - Das afirmações seguintes: 
I. Os pronomes “me” e “eu” referem-se à primeira pessoa do 
discurso. 
II. As ocorrências do pronome “você” na tirinha referem-se à 
mesma pessoa do discurso. 
III. A forma “pegar ele” poderia ser substituída por “pegá-lo”. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens I e III. 

 

12 - Das afirmações seguintes: 
I. Se o tigre estivesse perto da mãe de Calvin, ela diria “este tigre”; 
II. “Esse” é um pronome pessoal. 
III. O verbo “Tentei” no 2º quadrinho encontra-se no modo 
subjuntivo. 

A) Apenas o item I está correto. 
B) Estão corretos apenas os itens I e II. 
C) Estão corretos apenas os itens I e III. 
D) Estão corretos apenas os itens II e III. 
E) Todos estão incorretos. 

 
A questão 13 refere-se ao trecho seguinte de uma entrevista 
realizada com o escritor Pedro Bandeira: 
 

Conexão Professor (CP) - Em sua opinião, que tipo de 
histórias verdadeiramente atraem as crianças e os 
adolescentes? Os títulos adotados atualmente nas escolas 
atendem a essa demanda? 
Pedro Bandeira - Em Arte, só se consegue atingir o público se 
estivermos preocupados com o que as pessoas pensam, com o 
que elas sentem, o que as faz rir, o que as faz chorar, o que as 
desespera, o que as faz acreditar na felicidade e na justiça. 
Quando uma professora adota um livro escrito pela Ruth Rocha, 
pela Tatiana Belinky, pela Ana Maria Machado, pelo Ziraldo ou 
pelo Pedro Bandeira, ela está bem perto de conseguir agradar a 
seus alunos, a mostrar-lhe que um livro pode servir-lhes como 
um espelho no qual eles vejam refletidos os seus anseios, as suas 
esperanças. Ela estará perto de mostrar a seus alunos que ler é 
gostoso. 

Mônica Vitória. Disponível em: 
<http://conexaoescola.rj.gov.br/educacao-entrevista-

00.asp?EditeCodigoDaPagina=8897>. Acesso em: 13 abr. 2015. 

 
13 - Pedro Bandeira, em sua resposta, coloca como possibilidade 
para cativar jovens leitores: 

A) A adoção de livros que os façam rir, chorar, que os 
desespere e que os faça acreditar na felicidade.  

B) Preocupar-se com o que as pessoas pensam, sentem, 
gostam, desejam e o que desperta suas emoções. 

C) A adoção de livros que as professoras gostem e 
considerem melhores para seus alunos. 

D) A adoção de livros que façam as pessoas pensarem. 
E) A adoção de livros que façam as pessoas chorarem. 

 
As questões 14 e 15 referem-se ao fragmento seguinte: 
 

Para despistar, os cangaceiros imitam ruídos e pegadas de 
bichos e usam falsas solas com o calcanhar no bico. Mas, quem 
sabe, sabe; e um bom rastreador reconhece os rumos do passo 
humano através dessa moribunda vegetação: pelo que vê, 
galhinho quebrado ou pedra fora do lugar, e pelo olfato. Os 
cangaceiros são loucos por perfume. Derramam no corpo litros 
de perfumes, e essa fraqueza os delata. 

Perseguindo pegadas e aromas, os rastreadores chegam ao 
esconderijo do chefe Lampião; e atrás deles, a tropa. Os soldados 
se aproximam tanto, que escutam Lampião discutindo com sua 
mulher. [...] 

Cai uma garoinha leve. 
Eduardo Galeno. No rastro de Lampião. Em: Revista 

Língua Portuguesa, n. 70, agosto de 2011. São Paulo: 
Segmento, p. 35. 

 

14 - A respeito do emprego do diminutivo nos dois casos 
destacados, pode-se afirmar que, no contexto: 

A) gera efeitos de sentido similares nos substantivos 
flexionados, pois nos dois casos denota suavidade.  

B) gera efeitos de sentido distintos nos substantivos 
flexionados, pois no primeiro caso expressa afetividade 
e no segundo suavidade. 

C) gera efeitos de sentido distintos nos substantivos 
flexionados, pois no primeiro caso expressa tamanho e 
no segundo suavidade. 

D) gera efeitos de sentido similares nos substantivos 
flexionados, pois nos dois casos denota afetividade. 

E) gera efeitos de sentido distintos nos substantivos 
flexionados, pois no primeiro caso expressa afetividade 
e no segundo quantidade. 



 

15 - Identifique o vocábulo do texto que apresenta um dígrafo: 
A) ruído 
B) vegetação 
C) perfume 
D) pedra 
E) bicho 

 
PARTE III – MATEMÁTICA 
 
16 - Em um supermercado, o sabão líquido da marca Alfa é 
oferecido em dois tipos de embalagens. 

 
Ao observar as capacidades das embalagens e os respectivos 
preços, dona Marta fez algumas contas e percebeu que uma das 
opções era mais econômica. Se ela comprou quatro unidades da 
embalagem mais econômica, quanto economizou, em reais? 

A) R$ 2,32 
B) R$ 20,80 
C) R$ 5,20 
D) R$ 0,58 
E) R$ 23,12 

 
17 - Em uma plataforma de filmes on-line pode-se assistir a 
muitos títulos. Os gêneros mais vistos pela maioria dos usuários 
em uma semana estão representados no gráfico abaixo, 
indicando a preferência do público. 

 
Observe o gráfico e julgue os seguintes itens: 
I) O filme com maior preferência é o de Ficção. 
II) Romance é o gênero menos visto pelos usuários. 
III) O somatório da quantidade de filmes de Romance e 

Comédia assistidos é igual ao somatório dos filmes de Ficção 
e Terror. 

IV) O número total de filmes assistidos por semana é inferior a 
370. 

Estão corretos: 
A) Somente os itens II e III 
B) Somente os itens I e IV 
C) Todos estão corretos. 
D) Somente os itens II, III e IV 
E) Nenhum está correto 

 
 
 
 
 
 
 

18 - Para fazer uma receita, Carolina precisa de 220 gramas de 

polpa de abóbora. Em uma abóbora inteira, apenas 2
5

 

correspondem à polpa. O resto é formado pela casca e pelas 
sementes.  
No mercado, Carolina encontrou um pacote de 250 gramas de 
polpa de abóbora por R$ 2,60 e abóboras ao preço de R$ 1,80 o 
quilo. Sabendo que ela precisará de 2 quilos de polpa para sua 
receita e que deverá optar pela compra mais vantajosa, o valor 
que Carolina gastará é: 

A) R$ 20,80 
B) R$ 10,40 
C) R$ 5,00 
D) R$ 13,00  
E) R$ 9,00 

 

19 - José possuía a quantia de  R$70,00. Gastou 
1
7

 desse 

montante na compra de medicamentos, 
2
5

 na compra de um 

livro e  
3

10
 na compra de um CD. Com quanto ele ainda 

ficou? 
A) R$ 59,00 
B) R$ 45,00 
C) R$ 25,00 
D) R$ 11,00 
E) R$ 16,00 

 
20 - Uma vasilha em forma de paralelepípedo tem as 
dimensões indicadas na figura abaixo.  

 

 
O nível da água está a 5 cm da base. Assim sendo, a água 
ocupa qual fração da capacidade da vasilha? 

 

A) 
3
4

 
 

B) 
1
2

 
 

C) 
5
8

 

 

D) 
8
5

 
 

E) 
4
5

 


